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CLASSIFICADOS Ouro e prata do mundo não valem os nossos filhos.6














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ



PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Rondônia, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016 - Correio PopularModo de vida correto é viver bem o dia-a-dia. 7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

VENDE-SE OU TROCA-SE

Imóvel urbano com casa e apartamento inde-
pendente anexo no valor de 400 mil, pronto para 
financiar. Localizado em Ariquemes e troca por 
imóvel mais barato em Ji-Paraná. Interessados 
ligue 3421-7193 – 8456-8372 – 9921-7835

VENDE-SE

Touro de raça Senepol origem fazenda “Nova 
Vida” Apto a registra 10 mil. Interessados ligue 
3421-7193 – 8456-8372 – 9921-7835.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 001/CPL/2016

Processo Administrativo nº GI 659/2015. 
Pregão Eletrônico nº 123/CPL/2015. Registro de 
Preço nº 001/CPL/2016. Edital nº 190/CPL/2015. 
Objeto: Registro de preço visando a futuras 
aquisições de material de consumo - material 
de processamento de dados para a prefeitura 
municipal de teixeiropolis. VALIDADE: 21 de 
novembro de 2016.

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO, 
pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Afonso 
Pena, 2280, Centro, CEP 76.928-000 nesta 
cidade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 
n° 84.722.933/0001-82, neste ato representado 
pelo seu representante legal o Sr. VALDIR MEN-
DES DE CASTRO, Prefeito Municipal, abaixo 
firmado, em conformidade com o resultado do 
Pregão Eletrônico N° 123/CPL/2015, realizado 
em 11/12/2015 ás 11:00 horas, devidamente ho-
mologado, nos autos do Processo Administrativo 
n° GI 659/2015, resolve nos termos da Lei Federal 
8.666/93, bem como da lei 10.520/02 e Decreto 
7.892/13, REGISTRAR OS PREÇOS, em conso-
nância com as cláusulas e condições estipuladas 
no presente instrumento. FORNECEDOR: A. C. 
S. GONÇALVES & CIA LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 17.297.963/0001-00, com sede a 
AV. MOACIR DE PAULA VIEIRA, Nº 4170 Bair-
ro NOVO HORIZONTE, CEP: 76.929-000, Cida-
de de URUPÁ/RO, fone: (069) 9251-9490, neste 
ato representada pelo Sr. EDVALDO OLEGARIO 
NUNES, portador do CPF n° 911.893.732-20 e RG 
n° 00001004696/SSP/RO. FORNECEDOR: A I F 
SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 17.729.832/0001-46, 
com sede a  AV. JK, Nº 429 Bairro JARDIM 
NOVO HORIZONTE, CEP: 76.890-000, Cidade 
de JARÚ/RO, fone: (069) 9206-8896, neste ato 
representada pelo Sr. ADEMAR SUDARIO, 
portador do CPF n° 779.090.462-00 e RG n° 
715244/SSP/RO.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 
OBJETO § 1°. A presente Ata tem por objeto: RE-
GISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSU-
MO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIROPOLIS.  conforme descriminação 
abaixo, e em consonância com a proposta comer-
cial da empresa vencedora do certame licitatório: 
A C S GONÇALVES & CIA LTDA - ME inscrita 
no CNPJ sob o n.º 17.297.963/0001-00: ITEM  4 
R$ 56,69, ITEM  5 R$ 84,95, ITEM 8 R$ 34,10, 
ITEM 9 R$ 34,10, ITEM  10 R$ 315,00, ITEM  
14 R$ 68,00, ITEM  15 R$ 113,00, ITEM  16 
R$ 418,25,  ITEM  17 R$ 395,00, ITEM  18 R$ 
370,50, ITEM  20 R$ 17,95, ITEM  21 R$ 21,62, 
ITEM  24 R$ 399,00, ITEM  25 R$ 645,00, ITEM  
26 R$ 869,50, ITEM  27 R$ 34,00, ITEM  28 R$ 
269,88, ITEM  29 R$ 379,55, ITEM  30 R$ 419,00, 
ITEM  31 R$ 299,20, ITEM  32 R$ 289,99, ITEM  
33 R$ 419,99; A I F SOLUÇOES E SUPRIMEN-
TOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 
17.729.832/0001-46: ITEM 1 R$ 10,99, ITEM 2 
R$ 10,99, ITEM 3 R$ 10,99, ITEM 6 R$ 34,00, 
ITEM 7 R$ 34,00, ITEM 11 R$ 520,00,  ITEM 12 
R$ 1,20,  ITEM 13 R$ 44,99, ITEM 19 R$ 15,90,  
ITEM 22 R$ 69,48, ITEM 23 R$ 51,42. Parágrafo 
Único. Têm por objeto do presente  Sistema de 
Registro de preços para contratação de aquisição 
de material de consumo, para atender as necessi-
dades dos seguintes órgãos: Gabinete do Prefeito, 
Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio 
Ambiente – SEMAGRI, Secretaria Municipal  de 
Ação Social e Trabalho – SEMAST, Secretaria 
Municipal  de Educação,  Cultura e Turismo – 
SEMECT, Secretaria Municipal  de Licitação e 
Compras – SEMLIC, Secretaria Municipal  de 
Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, Secretaria 
Municipal  de Planejamento, Administração e 
Fazenda – SEMPLAF e Secretaria Municipal  de 
Saúde – SEMSAU, com previsão conforme quanti-
dade e especificação do item 03 do presente termo 
de referencia. A integra da ata n° 001/CPL/2016, 
poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal  
de Teixeiropolis http://teixeiropolis.ro.gov.br/ ou 
no site http://www.diariomunicipal.com.br/arom.  

Teixeirópolis – RO, 01 de fevereiro de 2016.

Lucio Nobre dos Santos
Sec. Munic. de Licitações e Compras

Port. Nº 064/GAB/2015 de 01/07/2015

Extrato Do 02° Termo Aditivo 
Do Contrato Nº006/2014

Processo N°: 907/2014/Semad
Contratante: Prefeitura Municipal De Serin-

gueiras - Ro
Contratada: Eudes Engenharia Consultoria 

Ltda.-Me
Cnpj: 10.537.004/0001-67
Licitação: Pregão Presencial N.º 005/2014 
Objeto: consultoria e assessoria na ela-

boração de projetos de engenharia,planos e 
captação de recursos junto aos órgãos federais 
,estaduais,fiscalização de obras e outros.

Prazo: Fica Prorrogada O Prazo De Vigên-
cia Constante Da Cláusula sexta Do Contrato 
Original, Para Mais 06 (seis) Meses, Ficando O 
Prazo De Vigência Estipulado Para prestação de 
serviços até 30/07/2016.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/CPL/2016

PROCESSO Nº 213/FMS/2015

O Fundo Municipal de Saúde de Alvorada do 
Oeste/RO, por seu Pregoeiro nomeado pelo De-
creto Nº 059/2015, torna público que realizará li-
citação na Modalidade de PREGÃO ELETRO-
NICO, tipo Menor Preço, que será julgado pelo 
menor preço unitário do item, nos termos da lei nº 
10520/02 decreto federal 5.450/05, decreto Mu-
nicipal nº 27/07, aplicando-se subsidiariamente a 
lei nº 8.666/93, para atender ao Fundo Municipal 
de Saúde. DO OBJETO: Aquisição de material 
permanente (médico-hospitalar), para atender 
as necessidades da unidade mista de saúde, 
conforme proposta nº 13008.260000/1140-02, 
valor estimado: R$100.000,00 (cem mil reais), 
conforme especificações e condições comple-
mentares descritas nos Anexos deste Edital. 

b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia:  

17/02/16 às 09:55 hs.
Abertura das propostas:                           17/02/16 

às 10:00 hs.
Inicio do pregão:                                        17/02/16 

às 10:30 hs.
Para todas as referências de tempo será obser-

vado o horário de Brasília - DF.       
LOCAL: www.licitanet.com.br
c) Da Autorização: Processo Administrativo 

Nº 213/FMS/2015.
d) Da Fonte de Recursos: 
Programação         Categ. Econômica      F. de 

Recursos            Ficha
10.302.0009.2038        44.90.52-08                 AIH’S                      

499                                              
Maiores Informações serão fornecidas de 

segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min 
às 13h00min, na sala de Compras e Licitação da 
Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito 
a Av. Marechal Deodoro N.4695 – Bairro: três 
poderes, através do telefone nº (0xx69) 3412-
2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.
br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo 
e seus anexos.

Alvorada D’Oeste – RO 02 de fevereiro de 2016.

VALDIR SILVÉRIO
PREGOEIRO

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL
 DE LOCALIZAÇÃO

Razão Social: JOSE FABIO BUENO LOPES 
73259357220  Na: Rua Brasileia  nº: 2467 BAIR-
RO: cafezinho, CEP: 76.913.101, Ji-Paraná - RO   
CNPJ: 23.207.622/0001-90 Torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 29/01/2016 a 
Licença Municipal de Localização  para Ativida-
de: serviço de lavagem, lubrificação e polimento 
de veículos automotores.

GREENPLAN CONSULTORIA 
E PROJETOS AMBIENTAIS

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.09/2016

A Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: 
Av. Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil 
Bairro - Cidade Alta, através da Equipe do Pregão 
Presencial, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar na forma do 
disposto da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente 
com a Lei 8.666/93, licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, tendo como objeto a: Serviços 
de recapagem de pneus, Solicitado pela 
SEMOSP.  

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administra-
tivo Nº.185/2016

b) FONTE DE RECURSOS:  tesouro 
c) ABERTURA:  18/02/2016    AS 07:30 

HORAS .
d) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, no Prédio da Prefeitura Municipal, 
sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com a Av. 
Brasil, Bairro Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.

          O Edital e seus anexos estão disponíveis, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
no endereço supracitado em dias úteis, das 7:00 
às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 
02 de Fevereiro de 2016.

_____________________
Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 
Port.1814/2013

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.16/2016

A Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: 
Av. Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil 
Bairro - Cidade Alta, através da Equipe do Pregão 
Presencial, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar na forma do 
disposto da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente 
com a Lei 8.666/93, licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, tendo como objeto a: Aquisição de 
capas de processo, Solicitado pela SEMTAS.  

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administra-
tivo Nº.196/2016

b) FONTE DE RECURSOS:  tesouro 
c) ABERTURA:  18/02/2016    AS 11:00 

HORAS .
d) LOCAL: Sala da Comissão Permanente 

de Licitação, no Prédio da Prefeitura Munici-
pal, sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com 
a Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, fone: (69) 
3621-2489.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço supracitado em dias úteis, das 7:00 
às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 
02 de Fevereiro de 2016.

______________________
Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 
Port.1814/2013

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.11/2016

A Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: 
Av. Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil 
Bairro - Cidade Alta, através da Equipe do Pregão 
Presencial, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar na forma do 
disposto da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente 
com a Lei 8.666/93, licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, tendo como objeto a: Contratação 
de empresa para fornecimento de refeições 
prontas (marmitex), Solicitado pela SEMUSA.  

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administra-
tivo Nº.143/2016

b) FONTE DE RECURSOS:  tesouro 
c) ABERTURA:  18/02/2016    AS 09:00 

HORAS .
d) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, no Prédio da Prefeitura Municipal, 
sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com a Av. 
Brasil, Bairro Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço supracitado em dias úteis, das 7:00 
às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 
02 de Fevereiro de 2016.

______________________
Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 
Port.1814/2013

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
5ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: JORGE MUNIZ BARRETO 
JUNIOR, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob 
nº 000.319.119-27, atualmente em lugar incerto.

Processo: 0015802-49.2014.822.0005
Classe: Monitória
Assunto: Compra e venda
Requerente: Montecchi & Cia Ltda Epp
Advogado: João Batista Felberk de Almeida 

OAB RO 930
Requerido: Jorge Muniz Barreto Junior
Valor da Ação: R$ 23.040,82

FINALIDADE: Citação do(a)(s) requerido(a)
(s) JORGE MUNIZ BARRETO JUNIOR, para 
PAGAR no prazo de 15 (quinze) dias, a importância 
de R$ 23.040,82 (vinte e três mil e quarenta reais 
e oitenta e dois centavos), mais atualização, em 
espécie, ficando advertido(a) de que poderá no 
mesmo prazo opor embargos que suspenderão a 
eficácia do mandado inicial, cientificado ainda de 
que cumprindo a determinação, ou seja, efetuando 
o devido pagamento, ficará isento do pagamento de 
custas e honorários advocatícios.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independem de 
prévia segurança do Juízo. Na ausência de embargos 
ou de pagamento constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na 
forma de execução.

Sede do Juízo: Fórum Desembargos Hugo Aul-
ler – Avenida Ji-Paraná, 615 – Bairro Urupá, CEP: 
76900-261 – Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1399 
– Ramal 216 – site: www.tjro.jus.br.

Ji-Paraná-RO, 11 de janeiro de 2016.

Simone de Melo
Juíza de Direito

(assinado digitalmente)

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca: Ouro Preto do Oeste – RO
Órgão Emitente: 2ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

DE: José Nildo Luiz Farias, brasileiro, inscrito 
no CPF, 19140819272, estando atualmente em 
lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CONTESTAR, no prazo de 
15 (quinze) dias, a ação abaixo identificada, 
ficando já advertido que não sendo contestada a 
ação, presumir-se-á que o requerido aceita como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor em sua 
petição inicial.

Processo: 0006675-90.2014.822.0004
Vara: 2ª Vara Cível
Classe: Procedimento Ordinário (Cível)
Procedimento: Procedimento Ordinário
Parte Autora: Dorival Bispo Pinto
Advogado: Dilcenir Camilo de Melo. OAB 2343

Despacho: “... proceda consulta junto ao SIEL 
a fim de localizar endereço do mesmo. Caso fru-
tífera a diligência, expeça-se o necessário para 
realizar a citação... OPO. 20.10.15 (as) João 
Valério Silva Neto – Juiz de Direito.

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas 
– Rua Café Filho, 127, Bairro União, CEP: 76920-
000 Fone/Fax: (69) 3461-2050 / 3461-3813.

Ouro Preto do Oeste – RO, 
16 de Dezembro de 2015.

Emilia Maria da Silva
Chefe de Cartório

Assina por determinação do Juiz

 PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO PÁRA PISCICULTURA 
O Sr. Omar Mittang, portador do CPF nº. 

111.043.251-87 e RG n° 137.798 SSP/MT, re-
sidente e domiciliado no Município de Mirante 
da Serra – RO, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Ambiental – SEDAM, a solicitação da emissão 
da renovação da Licença de Operação para 
piscicultura localizada no Lote 79 da Gleba 
20-O, Linha 60, Km 10, situado no Município 
de Mirante da Serra – RO.

 PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A Lanimar Indústria de Madeiras Ltda, 
pessoa jurídica de direitos privados, com CNPJ 
nº. 84.623.768/0001-01, Inscrição Estadual nº. 
00000000386774 e Ceprof nº. 50, com sede à 
Rua A com Rodovia BR 421, s/nº, Bairro Vila 
Marechal Rondon, no município de Ariquemes – 
RO, torna público que requereu junto á Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SE-
DAM, o pedido de Renovação da Licença de 
Operação para Fabricação de madeira laminada 
e de chapas de madeira compensada, prensada 
e aglomerada.

http://teixeiropolis.ro.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/arom
http://www.licitanet.com.br
http://www.alvoradadooeste.ro.gov.br
http://www.alvoradadooeste.ro.gov.br
http://www.tjro.jus.br/

